
Proiectul Erasmus+ , Formare profesionala VET, 

2021-1-RO01-KA121-VET-000009539 

Accredited projects for mobility of learners and staff in vocational education and training 

În perioada 01.09.2021-30.11.2022 , Colegiul Economic “Virgil Madgearu” București a coordonat 

proiectul Erasmus 2021-1-RO01-KA121-VET-000009539, Proiect acreditat pentru mobilități ale elevilor 

în domeniul practicii profesionale și al mobilității profesorilor în domeniul formării profesionale.  

În perioada 02.05.2022-20.05.2022, s-a desfășurat în localitatea, Paphos, Cipru mobilitatea 

elevilor. Un număr de 14 elevi de clasa a X-a, specializarea tehnician în turism , s-au deplasat în localitatea 

Paphos, unde au efectuat stagii de practică. Elevii au fost însoțiți de profesorii: Lorena Hristu şi Ioan 

Gogoloi. În cele trei săptămâni, elevii au dobandit pe lângă competenţele specifice domeniului de pregătire, 

abilităţi şi deprinderi de comunicare, relaţionare, lingvistice şi culturale.  

În cadrul activității practice la King Evelthon Hotel și St. George Hotel Enterprises, elevii au 

desfăşurat zilnic activităţi practice, că de exemplu: comunicare etică și profesională, responsabilități la locul 

de muncă și au completat zilnic jurnalul de practică. În afară orelor de practică, activitatea profesională a 

fost completată de cea culturală.  

Elevii şi-au creat amintiri de neuitat, vizitând oraşul Limasol, site-ul arheologic și Mormintele 

regilor din Paphos.  

În perioada mobilităţii, elevii au învăţat cât de importantă este munca în echipă, organizarea, 

punctualitatea, empatia, toleranţa, asumarea sarcinilor, creându-se astfel prietenii trainice între ei.  

În perioada 16.05.2022 – 20.05.2022 s-a desfăşurat Job-shadowing profesori în Paphos, Cipru. În 

cadrul acestei mobilități au participat profesorii VET : Ana Maria Picu, Ciobanu Mariana și Nicoleta Băloi, 

care au participat la activitaţi diverse: Workshop pe tema modului de organizare a sistemului de învăţământ 

din Cipru și participareaa la stagiile de practică ale elevilor - King Evelthon Hotel și St. George Hotel 

Enterprises.  

Monitorizarea activităţii de Job shadowing a fost realizată de Carmen Necula, profesor VET, 

membru în echipa de proiect.  

În perioada 06.06.2022-24.06.2022, s-a desfășurat în localitatea, Granada, Spania mobilitatea 

elevilor. Un număr de 14 elevi de clasa a X-a, specializarea tehnician în activități economice, s-au deplasat 

în localitatea Granada, unde au efectuat stagii de practică.  

Elevii au fost însoțiți de profesorii: Mariana Ciobanu şi Nicoleta Baloi. În cele trei săptămâni, elevii 

au dobandit pe lângă competenţele specifice domeniului de pregătire, abilităţi şi deprinderi de comunicare, 

relaţionare, lingvistice şi culturale.  

În cadrul activității practice la JDM Solution Granada, elevii au desfăşurat zilnic activităţi practice, 

că de exemplu: comunicare etică și profesională, utilizarea metodelor de contabilitate, protecția 

consumatorului și au completat zilnic jurnalul de practică. În afara orelor de practică, activitatea 

profesională a fost completată de cea culturală.  

Elevii şi-au creat amintiri de neuitat, vizitând oraşele Malaga, Sevilia și Cordoba. În Granada elevii 

au vizitat palatul Alhambra.  

În perioada 20.06.2022 – 24.06.2022 s-a desfăşurat Job-shadowing profesori în Granada, Spania. 

În cadrul acestei mobilități au participat profesorii VET : Dana-Catrinel Brătescu și Catalina Gabriela Bratu, 

care au participat la activitaţi diverse: Workshop pe tema modului de organizare a sistemului de învăţământ 

din Spania și participareaa la stagiile de practică ale elevilor – JDM Solution Granada.  

Monitorizarea activităţii de Job shadowing a fost realizată de profesor Iulia Manta, membru în 

echipa de proiect.  

 

Ne dorim ca experiența dobandita în această  mobilitate a elevilor şi a cadrelor didactice din 

Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu” București, să fie valorificată și în alte proiecte ERASMUS. 



    

 
 

 

 

 

 

 


